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Summary 

 

Zurab Nasaraia's dissertation “European experience in managing sustainable 

regional development and its implementation in Georgia” consists of an 

introduction, a literature review, three chapters, and a conclusion. 

The introduction substantiates the relevance of the topic, which is expressed 

in the fact that the study of directions for improving the mechanisms of 

sustainable development management at the meso-level is an important problem 

in the science and practice of management. This problem becomes especially acute 

in the context of global instability that the world community is currently 

experiencing. Ensuring sustainable development of the regions of Georgia requires 

new approaches to the formation and implementation of regional strategies, the 

development of new forms and methods of regional socio-economic systems. 

It is clear that it is not easy to independently resolve such an important issue. 

This is not only about material, technical and personnel support. The rich foreign 

experience of regional politics should be studied. Of course, this experience is 

characterized by the national characteristics of the country in which it was 

accumulated. It should also be noted that over the years of independence, Georgia 

had to accumulate its own experience of regional governance, based on the 

Georgian realities. But the real development of events speaks against this. 

The Ministry of Regional Development has been created in Georgia, the 

interregional redistribution of budgetary funds has been preserved, clearly 

expressed regional aspects in the activities of the ministries are noticeable. In such 

a situation, it would be correct to revise the foreign experience of regional policy 

in order to study issues related to the regional policy of Georgia, for example: 

What should be the goals of regional policy? What is better - to level the 

disparities in socio-economic development between regions or to support regions 

with special potential? Is it necessary to ensure regional policy at the legislative 

level? Are budgetary relations related to the study of regional policy? Should a 

supported party receive a special economic status within the framework of 

regional politics? The last question is especially relevant in the conditions of 

Georgia since today the institution of special economic zones is developing in the 

country. 

In the process of studying foreign experience, it is necessary to analyze public 

administration in all spheres of territorial development, since regional policy 

inevitably relies on regional planning; In addition, the peculiarity of inter-

budgetary relations stems from the possibility of budgetary investments from the 

regional authorities. In other words, the greater the interbudgetary reallocation of 

funds, the smaller the scale of regional policy and vice versa. 

Another important and urgent issue for us is the degree of decentralization of 

power, on which the specificity of the implemented regional policy directly 

depends, more precisely, the degree of participation of the regional government in 

the development and implementation of this policy. 
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Both in Georgia and abroad there is no common approach to the Integrated 

Index of sustainability of regional development. Consequently, there is no single 

methodology for sustainable development of the region. The existing methods are 

complex and low in collecting the required primary indicators. In addition, the 

existing methods are characterized by insufficient connection of indicators from 

different directions of sustainable development of Aegion. However, the current 

system of indicators does not fully ensure the solution of such tasks as: 

Both in Georgia and abroad there is no common approach to the Integrated 

Index of Regional Development Sustainability. Consequently, there is no single 

methodology for sustainable development of the region. The existing methods are 

complex and low in collecting the required primary indicators. In addition, the 

existing methods are characterized by insufficient connection of indicators from 

different directions of sustainable development of Aegion. However, the current 

system of indicators does not fully ensure the solution of such tasks as: 

 Determine strategic and technical development goals; 

 Development of operational management of the region; 

 determination of the position and state of the region in the country and in 

the world; 

Ensuring public participation in the sustainable development of the region. 

Thus, we consider the study of organizational and economic relations arising 

in the region of sustainable development both in Georgia and in foreign countries, 

including during the formation and implementation of regional policy, as an 

urgent and important issue at the present stage of development of our country. 

Based on the logic of the research, the structure and content of the thesis 

were as follows: 

In the first chapter of the dissertation "Theoretical and methodological 

foundations of sustainable development of the region" the author considers the 

region as a socio-economic system and an object of management, describes the 

economic and financial potential of the region as the basis for ensuring its 

sustainable development. The first chapter ends with conclusions. 

In the second chapter of the dissertation "Sustainable development of 

regional socio-economic systems" the author examines the factors of globalization 

that affect the sustainable development of socio-economic systems in the region; 

Describes in detail both Georgian and foreign experience of using regional 

development institutions and draws appropriate conclusions. 

In the third chapter of the dissertation work "Model of Sustainable Regional 

Development Management", the author discusses the development of regional 

policy that ensures the implementation of the principles of sustainable territorial 

development; describes the program-target mechanism of regional sustainable 

management and establishes methodological approaches to assessing the 

sustainable development of the region. In the same chapter, the author discusses 

the institutions of regional development of the Guria region and the prospects for 

the development of the studied region. 
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In the conclusion, summarized research results, conclusions, methodological 

and applied recommendations are presented. 

The work consists of 147 pages and consists of an introduction, a literature 

review, three chapters, a conclusion and used references. 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

 

თემის აქტუალურობა იმაში გამოიხატება, რომ მეზოდონეზე მდგრადი 

განვითარების მართვის მექანიზმების სრულყოფის მიმართულებათა კვლე-

ვა მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს მართვის მეცნიერებასა და პრაქ-

ტიკაში. განსაკუთრებულ სიმწვავეს იძენს ეს პრობლემა გლობალური არა-

სტაბილურობის ფონზე, რომელსაც მსოფლიო თანამეგობრობა ახლა განიც-

დის. საქართველოს რეგიონების მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფა 

საჭიროებს რეგიონული სტრატეგიის ფორმირებისა და განხორციელების, 

რეგიონული სოციალურ-ეკონომიკური სისტემების ახალი ფორმებისა და 

მეთოდების შემუშავებისადმი  ახალ მიდგომებს. 

ცხადია, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხის დამოუკიდებელი გადა-

ჭრა არ არის ადვილი. ვგულისხმობთ არა მხოლოდ მატერიალურ-ტექნიკურ 

და საკადრო უზრუნველყოფას. უნდა იქნეს შესწავლილი რეგიონული 

პოლიტიკის მდიდარი უცხოური გამოცდილება. რა თქმა უნდა, ასეთ გამო-

ცდილებას ახასიათებს ის ეროვნული თავისებურებები, რაც ქვეყანას, სადაც 

ეს გამოცდილება დაგროვდა. იმასაც აღვნიშნავთ, რომ დამოუკიდებლობის 

წლების განმავლობაში საქართველოშიც უნდა დაგროვილიყო რეგიონული 

მართვის საკუთარი გამოცდილება, რომელიც ქართულ რეალიებზე იქნე-

ბოდა დამყარებული, მაგრამ მოვლენათა რეალური განვითარება საწინააღმ-

დეგოს მეტყველებს.  

საქართველოში შექმნილია რეგიონული განვითარების სამინისტრო, 

შენარჩუნებულია საბიუჯეტო სახსრების რეგიონთაშორისი გადანაწილება, 

შესამჩნევია აშკარად გამოხატული რეგიონული ასპექტები სამინისტროების 

საქმიანობაში. ასეთ სიტუაციაში არ იქნებოდა ურიგო კიდევ ერთხელ 

გადაიხედოს რეგიონული პოლიტიკის უცხოური გამოცდილება, რათა 
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შესწავლილ იქნეს ქართული რეგიონული პოლიტიკისათვის აქტუალური 

საკითხები, მაგალითად: როგორი უნდა იყოს რეგიონული პოლიტიკის 

მიზნები? რა არის უმჯობესი - რეგიონთა შორის სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების დისპროპორციების ნიველირება, თუ განსაკუთრებული 

პოტენციალის მქონე რეგიონების მხარდაჭერა? არის თუ არა აუცილებელი 

რეგიონული პოლიტიკის საკანონმდებლო დონეზე უზრუნველყოფა? გა-

ნეკუთნება თუ არა საბიუჯეტო ურთერთობები რეგიონული პოლიტიკის 

შესწავლის სფეროს? უნდა მიიღოს თუ არა რეგიონული პოლიტიკის ჩარ-

ჩოებში მხარდაჭერილმა მხარემ განსაკუთრებული ეკონომიკური სტატუსი? 

საქართველოს პირობებში უკანასკნელი საკითხი განსაკუთრებულად არის 

აქტუალური, ვინაიდან ქვეყანაში დღეს ვითარდება განსაკუთრებული 

ეკონომიკური ზონების ინსტიტუტი. 

უცხოური გამოცდილების შესწავლის პროცესში აუცილებელია ტერი-

ტორიული განვითარების ყველა მიმართულების სახელმწიფო მართვის 

გაანალიზება, ვინაიდან რეგიონული პოლიტიკა გარდაუვლად ეყრდნობა 

რეგიონულ დაგეგმვას; გარდა ამისა,  ბიუჯეტთაშორისი ურთიერთობების 

თავისებურებიდან გამომდინარეობს რეგიონის ხელისუფლების მხრიდან 

საბიუჯეტო ივესტიციების განხორციელების შესაძლებლობა.  

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხია ჩვენთვის 

ძალაუფლების დეცენტრალიზაციის ხარისხი, რომელზეც უშუალოდ არის 

დამოკიდებული განხორციელებული რეგიონული პოლიტიკის თავისებუ-

რებები, უფრო ზუსტად კი - ამ პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციე-

ლებაში რეგიონული ხელისუფლების მონაწილეობის ხარსხი. 

როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ, არ არსებობს რეგიონის 

განვითარების მდგრადობის ინტეგრალური ინდექსისადმი ერთიანი მიდ-

გომა. შესაბამისად, არ არსებობს რეგიონის მდგრადი განვითარების ერთია-

ნი მეთოდიკაც. არსებული მეთოდიკები გამოირჩევა სირთულითა და 

საჭირო პირველადი მაჩვენებლების შეგროვების დაბალი ოპერატიულო-

ბით. გარდა ამისა, არსებული მეთოდებისათვის დამახასიათებელია რეგიო-
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ნის მდგრადი განვითარების სხვადასხვა მიმართულების ინდიკატორთა 

არასაკმარისი კავშირი. ამასთან, ინდიკატორთა არსებული სისტემა ბოლომ-

დე ვერ უზრუნველყოფს ისეთი ამოცანების გადაჭრას, როგორებიცაა: 

განვითარების სტრატეგიული და ტექტიკური მიზნების იდენტიფიცირება; 

რეგიონის ოპერატიული მართვის განვითარება; რეგიონის ადგილისა და 

მდგომარეობის განსაზღვრა ქვეყანასა და მსოფლიოში; რეგიონის მდგრად 

განვითარებაში საზოგადოების მონაწილეობის უზრუნველყოფა. 

ამდენად, იმ ორგანიზაციულ-ეკონომიკური ურთიერთკავშირების 

კვლევა, რომლებიც აღმოცენდება რეგიონის მდგრადი განვითარების წიაღ-

ში როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ, მათ შორის რეგიონული 

პოლიტიკის ფორმირებისა და განხორციელების მიმართულებით, აქტუა-

ლურ და მნიშვნელოვან საკითხად მიგვაჩნია ჩვენი ქვეყნის განვითარების 

თანამედროვე ეტაპზე. 

ნაშრომის მიზნები და ამოცანები. დისერტაციის მიზანია რეგიონის, 

როგორც საქართველოს სუბიექტისა და მთლიანი სოციალურ-ეკონომიკური 

სისტემების, მდგრადი განვითარების მართვის მექანიზმების გაუმჯობესე-

ბის მეთოდოლოგიის შემუშავება. 

დისერტაციის  ზოგადი მიზანი სტრუქტურირებულია ქვემიზნებში, 

რომელებიც, თავის მხრივ, შემდგომ კონკრეტიზაციას ექვემდებარებოდნენ  

ამოცანების დონეზე: 

 ქვე-მიზანი 1: შემუშავდეს რეგიონის მდგრადი განვითარების მართ-

ვის მექანიზმების თეორიული და მეთოდოლოგიური დასაბუთება გლობა-

ლიზაციისა და ინოვაციების ეკონომიკის ზემოქმედების ახალ პირობებში: 

1. გლობალიზაციისა და ინოვაციების ეკონომიკის პირობებში რეგიო-

ნის მდგრადი განვითარების მართვის ახალი პარადიგმის ფორმუ-

ლირება;    

2. რეგიონის მდგრადი განვითარების კონცეფციის შემუშავება, რო-

მელშიც გათვალისწინებული იქნება მისი განვითრების  მართვის 

მექანიზმების სისტემური მოდერნიზაცია;  
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3. გლობალიზაციური ტრანსფორმაციის  და ინოვაციურ ეკონომიკაზე 

გადასვლის პირობებში  რეგიონის მდგრადი განვითარების მართვის 

მეთოდოლოგიის დასაბუთება; 

4. რეგიონის მდგრადი განვითარების მართვის მოდელის შემუშავება, 

რომელიც ორიენტირებულია რეგიონის პოტენციალის გამოყენებაზე 

იმ მიმართულებებით, რომლებიც უზრუნველყოფენ ყველაზე დიდ 

უკუგებას; 

5. რეგიონის მდგრადი განვითარების მართვის ეფექტიანობის უზრუნ-

ველყოფის პირობების განსაზღვრა; 

6. რეგიონის მდგრადი განვითარების პირობების და ინსტიტუციური 

უზრუნველყოფის ტენდენციების კანონზომიერებათა გამოვლენა; 

7. ქვე-მიზანი 2: რეგიონის მდგრადი განვითარების მართვის უზრუნ-

ველყოფის მეთოდური კომპლექსის  შემუშავება: 

1. ადგილობრივი და უცხოური გამოცდილების ანალიზისა და გან-

ზოგადების  საფუძველზე,  რეგიონის მდგრადი განვითარების მართ-

ვის მეთოდური უზრუნველყოფის შემადგენლობის განსაზღვრა, რო-

მელიც გამიზნულია გლობალიზაციური ტრანსფორმაციისა და ინო-

ვაციურ ეკონომიკაზე გადასვლის პირობებში მდგრადი განვითარე-

ბის სტრატეგიის განხორციელებისთვის;  

2. რეგიონის მდგრადი განვითარების მართვის მოდიფიკაციას დაქვემ-

დებარებული მექანიზმების სრულყოფის ინსტრუმენტების განსა-

ზღვრა;  

3. ინდიკატორების ფორმირებული სისტემის საფუძველზე, რეგიონის 

მდგრადი განვითრების შეფასების მეთოდიკის შემუშავება, რომელიც 

უზრუნველყოფს მონაცემთა ანალიზის ოპერატიულობას იმისთვის, 

რომ განისაზღვროს რეგიონული მართვის პრიორიტეტები და საქარ-

თველოს სუბიექტების ხელისუფლების ორგანოთა საქმიანობის შე-

დეგების შედარებისთვის. 
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კვლევის საგანი და ობიექტი. სადისერტაციო კვლევის ობიექტს წარ-

მოადგენენ რეგიონები როგორც ერთიანი სოციალურ-ეკონომიკური სის-

ტემები. კვლევის საგანს წარმოადგენს  მდგრადი განვითარების რეგიონული 

მართვის მექანიზმების გაუმჯობესების პროცესში წარმოქმნილი ორგანიზა-

ციული, ეკონომიკური და ინსტიტუციური ურთიერთობები. 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე მდგომარეობს რეგიონის მდგრადი 

განვითარების მართვის მექანიზმების სრულყოფისათვის თეორიული, მე-

თოდური და მეთოდოლოგიური კომპლექსის შემუშავებაში უცხოური გა-

მოცდილების შესწავლისა და საქართველოსთვის მისაღები მაგალითების 

იმპლემენტაციის გზით.  

კერძოდ, სიახლის ელემენტების შემცველია შემდეგი დებულებები და 

დასკვნები: 

1. შესწავლილი უცხოური გამოცდილების საფუძველზე დასაბუთე-

ბულია რეგიონის მდგრადი განვითარების ახალი პარადიგმა, რო-

მელიც ორიენტირებულია ადამიანური პოტენციალის ეფექტიან 

ფორმირებაზე, გამოყენებასა და განვითარებაზე რეგიონის სოცია-

ლურ-ეკონომიკური სისტემების ახალი პირობების გათვალისწინე-

ბით; 

2. შემუშავებულია რეგიონის მდგრადი განვითარების ახალი კონ-

ცეფცია გლობალური არასტაბილურობისა და ინოვაციურ ეკონომი-

კაზე გადასვლის პირობებში. რამდენადაც სხვა არსებული კონცეფ-

ციებისგან მისი განსხვავება სინერგიულ-ინსტიტუციურ მიდგომა-

შია გამოხატული; 

3. დასაბუთებულია რეგიონის მდგრადი განვითარების მართვის მე-

ქანიზმების მეთოდოლოგია, რომელიც ითვალისწინებს ღირებუ-

ლებით მიდგომას, სადაც ღირებულებათა სისტემა ერთდროულად 

მიზნის დასახვის საფუძველიც იქნება და მთავარი კრიტერიუმიც; 

4. შემუშავებულია რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური სისტემების 

მდგრადი განვითარების მართვის ახალი მოდელი, რომელიც ით-
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ვალსწინებს მათი პოტენციალის ეფექტიან გამოყენებას. ახალი მო-

დელის უკვე არსებულთაგან განსხვავება იქნება გამოხატული ინო-

ვაციურ ეკონომკაზე გადასვლის ახალ პირობებში მისი გამოყენების 

შესაძლებლობა; 

5. განსაზღვრულია რეგიონის მდგრადი განვითარების შედეგიანობის 

უზრუნველყოფის პირობები: რეგიონული პროგრამების კოჰერენ-

ტულობა; საპროექტო მართვის პრინციპების გამოყენება ორგანი-

ზაციული სქემების შედგენის პროცესში; სარესურსო მხარდაჭერის 

საშუალებებსა და მეთოდებს შორის ურთიერთკავშირები; 

6. გამოვლენილია რეგიონის მდგრადი განვითარების მართვის შემდე-

გი კანონზომიერება: რეგიონში განვითარების მდგრადობა იზრ-

დება აქტიურობის წერტილოვანი ცენტრების, განსაკუთრებული 

სამეურნეო პირობების მქონე ტერიტორიების, კლასტერული წარ-

მონაქმნების რაოდენობის ზრდის შემთხვევაში, ვინაიდან ყველა ჩა-

მოთვლილი პირობა უზრუნველყოფს რეგიონის მეურნე სუბიექტე-

ბის კონკურენტუნარიანობის ზრდას, მისი ბაზრის ტევადობასა და 

ინოვაციების დანერგვის ტემპებს; 

7. შემუშავებულია რეგიონის განვითარების მდგრადობის განსაზღვ-

რის ახალი მეთოდიკა, რომლის საბაზისო ელემენტი გახდა მდგ-

რადობის ინტეგრალური კოეფიციენტი. ეს უკანასკნელი მოიცავს 

სოციალური, ეკონომიკური, ეკოლოგიური, ინსტიტუციური და 

ფინანსური მდგრადობის კერძო ინდიკატორებს.  

კვლევის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები. კვლევის 

თეორიულ ბაზას წარმოადგენს ქართველი და უცხოელი მეცნიერ-მკვლე-

ვარებისა და პრაქტიკოსების პუბლიკაციები, მათ შორის მონოგრაფიები, 

პერიოდულ ლიტერატურაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიები, 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერეცნიების მასალათა კრე-

ბულები, მსგავს და მონათესავე თემატიკაზე დაცული სადოქტორო დი-

სერტაციები, საერთაშორისო და ადგილობრივი ვორქშოფების მეცნიერული 
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და მეთოდოლოგიური მასალები. დისერტაციაზე მუშაობის პროცესში 

ვეყრდნობოდით და ვიყენებდით ნორმატიულ დოკუმენტაციას.  

კვლევის თეორიულ-მეთოდურ საფუძვლებს შეადგენს ისეთი კონ-

ცეპტუალური დებულებები, როგორიცაა: ეკონომიკური თეორია, რეგიო-

ნული ეკონომიკა, ინსტიტუციური ეკონომიკა, სტრატეგიული მართვა. 

სადისერტაციო ნაშრომის მეთოდოლოგიურ საფუძველს წარმოადგენს სი-

ნერგეტიკული პარადიგმა, რომელშიც კომბინირებული და სინთეზირე-

ბულია სისტემური, კვლავწარმოებისა და ინსტიტუციური მიდგომები.  

კვლევის პროცესში გამოყენებულ იქნა თეორიული და ემპირიული 

ცოდნის საერთო სამეცნიერო მეთოდები: სამეცნიერო აბსტრაგირება, 

ანალიზი და სინთეზი, ანალოგიების, მოდელირების, ლოგიკური, კლასი-

ფიკაციის, ფორმალიზაციის, სისტემური, სტატისტიკური, ფუნქციონალუ-

რი, სტრუქტურული, ეკონომიკური და კომპარატიული (შედარებითი) ანა-

ლიზის მეთოდები.    

მეცნიერული შემეცნების დიალექტიკური მეთოდმა განაპირობა კვლე-

ვის ინსტრუმენტთა ნაკრების გამოყენება, რომელთაგანაც უმთავრესს დია-

ლექტიკული ლოგიკა წარმოადგენდა. სადისერტაციო ნაშრომში ფორმული-

რებული მიდგომები, პრინციპები, რომლებსაც დაეყრდნო კვლევა, შეგროვე-

ბული ფაქტების ანალიზი და მათზე დაყრდნობით ახალი იდეების სინ-

თეზი, მეცნიერული მსჯელობა და საბოლოო დასკვნები - ყოველივე ეს 

დიალექტიკური ლოგიკის გამოყენებით ხდებოდა.  

შესაბამისად, სადისერტაციო კვლევის მიზნიდან გამომდინარე, ამავე 

ლოგიკის მოშველიებით მოხდა კვლევის მიზანთან დაკავშირებული 

ამოცანების ფორმირება, მათი დასაბუთება და მათი მომავალში არასწორი 

ინტერპრეტირების პრევენცია.  

დიალექტიკური მეთოდოლოგიის ფარგლებში გამოყენებულ იქნა 

ისეთი მეთოდები, როგორც  ისტორიზმი, დეტერმინიზმი, რეალობის ასახვა, 

დედუქციის და ინდუქციის მეთოდებია.  

რაოდენობრივი მეთოდებიდან: სტატისტიკური მასალის დაჯგუფება, 

მისი განზოგადება; ხოლო თვისებრივი მეთოდებიდან: ნიშან-თვისებების 

კავშირის პრინციპები.  
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ლიტერატურის მიმოხილვაში, მეორე და მესამე თავებში გამოვიყენეთ 

აბსტრაქტულიდან კონკრეტულზე გადასვლის, ანალიზის, სინთეზის დია-

ლექტიკური მეთოდები; დისერტაციის პირველ და მეორე თავებში - ისტო-

რიული და ლოგიკური კავშირები.  

დიალექტიკური მეთოდის ფარგლებში შერჩეული პრინციპებს და 

მეთოდებს რაც შეეხება,  გამოყენებული გვაქვს: 

1) სცენარული მიდგომა. ეს მიდგომა წარმოადგენს პერსპექტიული 

დაგეგმარების საკითხთა კონცეპტუალურ გადაწყვეტას; 

2) სისტემური და ჰოლისტიკური მიდგომები. წარმოადგენს ცოდნის 

მეცნიერულ-სოციალურ მიმართულებას. ამ მიდგომის ფარგლებში 

კვლევის ობიექტი წარმოადგენს მთელი სისტემის შესწავლის სა-

ფუძველს; 

3) ინტეგრირებული მიდგომა. იგი გულისხმობს თეორიული მსჯე-

ლობიდან პრაქტიკულზე გადასვლას. ჩვენს შემთხვევაში,  დისერ-

ტაციის შესავალსა და პირველ თავში რამოდენიმე დასკვნა წარ-

მოდგენილ იქნა ჰიპოთეზის სახით, ამის შემდეგ გადავინაცვლეთ 

პრაქტიკულ სფეროში და თეორიულ ჰიპოთეზას პრაქტიკული 

ბაზისი შევუქმენით; 

4) კომპლექსური მიდგომა. ეს არის მეთოდი, რომელიც სადისერტაციო 

კვლევის პირველ და მეორე თავებში აღწერილ საწყის ეტაპზე 

გვაქვს გამოყენებული. იგი დაგვეხმარა კვლევის რამდენიმე ობიექ-

ტის ერთმანეთთან დაკავშირებასა და ერთი მთლიანობის სახით 

წარმოდგენაში, რამაც გაგვიადვილა მსჯელობა და არ დაანაწევრა 

იგი; 

5) მრავალფუნქციური მიდგომა. მისი გამოყენება საჭირო გახდა 

კვლევაზე უშუალო გადასვლის შემდეგ, ლოგიკურ ანალიზთან და 

ინტერვიუირებასთან ერთად. ამან ხელი შეგვიწყო შემუშავებული 

მოდელების სივრცული სახით წარმოდგენაში; 

6) ინფორმაციის ანალიზი. ამ მეთოდის ფარგლებში ჩვენ გამოყენებუ-

ლი გვაქვს ინფორმაციის რაოდენობრივი, თვისებრივი და კონ-

ტენტ-ანალიზი;  
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7) საექსპერტო გამოკითხვა. ეს მეთოდი გამოყენებულია ნაშრომის 

მესამე თავში, რეგიონის სხვადასხვა დონის მმართველთა  და ბიზ-

ნეს სუბიექტების ტოპ-მენეჯერების ინტერვიუირების შედეგად;  

8) ემპირიული კვლევა. ამ მეთოდის ჩარჩოებში გამოყენებულია უკვე 

აღნიშნული ინსტრუმენტები: დაკვირვება, ექსპერიმენტი, გაზომვა, 

შედარება და სხვა; 

9) შედარებითი ანალიზი. კვლევისა და დისერტაციის ბოლო ორ 

თავზე მუშაობის დროს შედარებითი ანალიზი გამოყენებულია ანა-

ლოგიებისა და ინდუქცია-დედუქციის მეთოდებთან პარალელუ-

რად.  

დამასრულებელ თავში გამოყენებული გვაქვს რეგიონის მდგრად 

განვითარებაზე ორიენტირებული პროგრამულ-მიზნობრივი მართვის მე-

თოდი, რომელიც ხასიათდება ინტერდისციპლინურობით და გამოყენებუ-

ლია ისეთ სფეროებში, როგორიცაა იურისპუდენცია, ეკონომიკა, სოციოლო-

გია და პოლიტოლოგია. სადისერტაციო ნაშრომში პროგრამულ-მიზნობ-

რივი სამიზნე მეთოდის გამოკვლევა ხდება ორგანიზაციულ-მართვით  და 

ორგანიზაციულ-ეკონომიკურ ასპექტებში. გარდა ამისა, გამოყენებული 

გვაქვს „ადგილობრივად ორიენტირებული ეკონომიკური განვითრების“ და 

„ენდოგენური განვითრების“ თეორიები, რომლებმაც მსჯელობის განზო-

გადების საშუალება მოგვცა დამასრულებელ თავში.  

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, რომ წარ-

მოდგენილი წინადადებებისა და რეკომენდაციების გამოყენება, შეიძლება 

რეგიონის მდგრადი განვითრების სტრატეგიის შესამუშავებლად.  

რეკომენდაციების დანერგვა უზრუნველყოფს სამეურნეო სუბიექტების 

საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლებას და სახელმწიფო და ადგილობრივი 

ხელისუფლების ორგანოების მუშაობის ეფექტიანობის ზრდას. კვლევის 

შედეგები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სახელმძღვანელოებისა და დამხ-

მარე სახელმძღვანელოების შესაქმნელად. კვლევის მასალები შეიძლება 

გამოყენებულ იქნეს ტრენინგების მომზადებასა და ჩატარებაში უმაღლესი 

და პროფესიული განათლების სისტემაში. 

კერძოდ, დამოუკიდებელი პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს: 
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 რეგიონის მდგრადი განვითარების მართვის მექანიზმების კომპლექ-

სური მოდერნიზაციის განხორციელების მეთოდოლოგიას; 

 რეკომენდაციები რეგიონის მდგრადი განვითარების მართვის 

ეფექტიანობის პირობების უზრუნველსაყოფად; 

 რეკომენდაციები საქართველოს სუბიექტების მდგრადი განვითარე-

ბის სტრატეგიის შემუშავებისა და განხორციელების მიმართულე-

ბით; 

 რეგიონის მდგრადი განვითარების მართვის მეთოდური უზრუნ-

ველყოფა, რომელიც ითვალისწინებს პროგრამულ-მიზნობრივი და 

საპროექტო მართვის მეთოდების გამოყენებას; 

 საქართველოს სუბიექტების მდგრადი განვითარების მართვისათვის 

შეთავაზებული და დასაბუთებული ორგანიზაციული სქემები, რო-

მელშიც, ტრადიციული სქემებისგან განსხვავებით, გამოიყენება 

აუთსორსინგისა და კრაუდსორსინგის მეთოდები; 

 არსებულ ტერიტორიაზე მეურნე სუბიექტებისათვის კორპორატიუ-

ლი სოციალური პასუხისმგებლობის პროგრამების ფორმირების და 

განხორციელების რეკომენდაციები; 

 რეგიონის განვითარების საერთო მდგრადობის შეფასების მეთოდი-

კა, რომელიც განსხვავდება მონაცემთა ოპერატიული ანალიზის ჩა-

ტარების შესაძლებლობით და კეთილსაიმედო საინფორმაციო ბაზის 

გამოყენებით.   

სადისერტაციო ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. ნაშრომი 

შედგება ანოტაციის (ორ ენაზე), შესავალი ნაწილის, ლიტერატურის მიმო-

ხილვის, სამი თავის, რვა ქვეთავის, დასკვნებისა და გამოყენებული ლიტე-

რატურის ნუსხისგან. ნაშრომის მოცულობა შეადგენს  147 გვერდს. 

ნაშრომის შინაარსი ჩამოყალიბებულია შემდეგი სახით: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. რეგიონის მდგრადი განვითარების თეორიული და 

მეთოდოლოგიური საფუძვლები 

1.1. რეგიონი, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური სისტემა და   
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თავი 1. რეგიონის მდგრადი განვითარების თეორიული და 

მეთოდოლოგიური საფუძვლები 

1.1.  რეგიონი, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური სისტემა და მართვის 

ობიექტი 

სადისერტაციო კვლევაში დასახული ამოცანების გადასაწყვეტად 

აუცილებელია ცნება „რეგიონი“ ერთდროულად  განვიხილოთ როგორც 

სოციალურ-ეკონომიკური სისტემა და მართვის ობიექტი.  
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რეგიონის ცნების ქვეშ მიღებულია იგულისხმებოდეს ტერიტორიული 

ერთეული, რომელსაც აქვს ერთნაირი ბუნებრივი გეოგრაფიული და სო-

ციალურ-დემოგრაფიული პირობები, საწარმოო ძალების განვითარების 

სპეციფიკური მიმართულება და ბუნებრივი რესურსების ურთიერთდაკავ-

შირებული კომპლექსი, საწარმოო და სოციალური ინფრასტრუქტურა. რე-

გიონი ხასიათდება მკაფიოდ განსაზღვრული ადმინისტრაციული საზღვრე-

ბის არსებობით, მოსახლეობის სიცოცხლის უზრუნველყოფის სოციალური 

და ეკონომიკური პროცესების აღწარმოებით, შრომის ტერიტორიულ და 

დარგობრივ გადანაწილებაში მონაწილეობით. საქართველოს კონსტიტუ-

ციის თანახმად,  რეგიონი „არის საწართველოს ტერიტორიის ნაწილი, რო-

მელსაც გააჩნია ბუნებრივი, სოციალურ-ეკონომიკური, ეროვნული, კულ-

ტურული და სხვა პირობების ერთობლიობა“. რეგიონი შეიძლება დაემ-

თხვეს საქართველოს სუბიექტის ტერიტორიის საზღვრებს ან აერთიანებდეს 

საქართველოს რამდენიმე სუბიექტის ტერიტორიას. იმ შემთხვევებში, 

როდესაც რეგიონი გამოდის, როგორც სამართლის სუბიექტი, იგულისხმება 

მხოლოდ ქვეყნის სუბიექტი, როგორც ადმინისტრაციული ერთეული. 

 ჩვენი აზრით, რეგიონი - ეს არის სოციალურ-ეკონომიკური სისტემა, 

რომელიც ხასიათდება ერთიანი სტრუქტურით. ამავე დროს უნდა აღი-

ნიშნოს, რომ რეგიონი არის მთლიანი სისტემა, რომელიც მოიცავს ფიზი-

კურ-გეოგრაფიულ, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, ადმინისტრაციულ, ეთნი-

კურ, სოციო-კულტურულ, სამართლებრივ და პოლიტიკურ კომპონენტებს, 

რიგ სოციალურ ინსტიტუტებს; მოსახლეობის ცხოვრების ორგანიზებისა და 

სამეურნეო საქმიანობის განხორციელებაში მათი განმსაზღვრელი როლის 

გათვალისწინებით. 

რეგიონი წარმოადგენს  რთულ სისტემას, ანუ სისტემას, რომელიც 

მოიცავს ელემენტების დიდ რაოდენობას, რომელთაგან თითოეული შე-

იძლება წარმოდგენილი იყოს როგორც ცალკეული სისტემა. ამავე დროს, ეს 

ელემენტები ერთმანეთთან ურთიერთდაკავშირებულია და ურთიერთქმე-

დებს ერთმანეთთან. ეს რთული სისტემა ხასიათდება სტრუქტურის არ-

სებობით, კომპლექსური შემადგენლობით და გააჩნია განვითარების უნარი.  
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რეგიონს, როგორც კომპლექსურ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, 

აქვს თვისება, გაცვალოს ენერგია გარემომცველ გარემოსთან და განახორ-

ციელოს კოოპერატიული პროცესები. 

 

1.2. რეგიონის ეკონომიკური და ფინანსური პოტენციალი, როგორც მისი 

მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის საფუძველი 
 

რეგიონის ეკონომიკურ პოტენციალის ფორმირების, ზრდისა და შეფა-

სების პრობლემას, როგორც საქართველოს სუბიექტების მდგრადი სოცია-

ლურ-ეკონომიკური განვითრების საფუძველს და, ამავე დროს,  ინოვაცი-

ური განვითრების დაჩქარებული  გზით სვლას დიდი ყურადღება ექცეოდა 

მრავალი ქართველი და უცხოელი მეცნიერის ნაშრომებში. რეგიონის პო-

ტენციალი არის მთავარი სტრატეგიული ცვლადი, რომლის მართვა რე-

გიონული სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის ინსტრუმენტების დახ-

მარებით ახდენს მდგრადი განვითარებისათვის აუცილებელი პირობების 

კომპლექსის ფორმირებას. 

გასაანალიზებელი საკითხისადმი კომპლექსური მიდგომის გამოყენე-

ბით, მივიჩნევთ, რომ ცნების „რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური პოტენ-

ციალი“ განმარტებაში ამოსავალ წერტილს წარმოადგენს რეგიონული სო-

ციალურ-ეკონომიკური სისტემის უნარი, გადაწყვიტოს მდგრადი სოცია-

ლურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემის ამოცანები. მდგრადი გან-

ვითარების ეკონომიკური პოტენციალი - ეს არის არსებული რესურსების 

მობილიზაციის ერთობლიობა, რომელიც აუცილებელია რეგიონული 

სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის ფუნქციონირებისთვის.  

უნდა გამოვყოთ რეგიონის მდგრადი განვითარების პოტენციალის ორი 

კომპონენტი: რესურსული (განვითარებისათვის საჭირო რესურსების ერ-

თობლიობა) და ინსტიტუციური პირობები (ინსტიტუციური პოტენციალი). 

მდგრადი განვითარების ინსტიტუციური პოტენციალი წარმოადგენს იმ 

ინსტიტუტების შრომისუნარიანობის დონეს, რომელიც უზრუნველყოფს 

რეგიონული სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის სტაბილური ფუნქციონი-
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რების შესაძლებლობას, როცა ადგილი აქვს  შიდა და გარე ფაქტორების 

მღელვარებას. 

ინსტიტუციური პოტენციალი ასახავს ორგანიზაციული სტრუქტურე-

ბის ფორმალური და არაფორმალური წესების არსებობას, რომლებიც გან-

საზღვრავენ რეგიონის აქტორებს შორის ურთიერთქმედებებს, რაც დაკავ-

შირებულია რეგიონის მდგრადი განვითრების უზრუნველყოფასთან.         

მდგრადი განვითარების თვალსაზრისით, ძალზე მნიშვნელოვანია 

ეკოლოგიური და ეკონომიკური პოტენციალი - რეგიონის ბუნებრივი ეკო-

ლოგიური სისტემების უნარი გადაიტანონ მაქსიმალურად შესაძლებელი 

(დასაშვები) ანთროპოგენური დატვირთვა და ეკოლოგიური კეთილდღეო-

ბის დონე. ეკოლოგიური და ეკონომიკური პოტენციალის გამოყენების 

კვლევამ აჩვენა, რომ ბუნებათსარგებლობის და ეკოლოგიის  პრობლემების 

რაციონალური გადაწყვეტა წარმოადგენს რეგიონების მდგრადი განვითარე-

ბის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას.  

ფინანსური პოტენციალი აგრეთვე არის რეზერვი, რომელიც შეიძლება 

გამოყენებულ იქნეს ტერიტორიის განვითარების რისკის ფაქტორების ზე-

მოქმედებისაგან და გაურკვევლობისგან დასაცავად. ამ როლის შესრულება 

უნდა იკისროს სარეზერვო ფონდმა, რომელის ნაწილიც, საქართველოს 

საბიუჯეტო კოდექსის მიხედვით, გამიზნულია საქართველოს სუბიექტის 

სახარჯო ვალდებულებების შესასრულებლად მაშინ, როცა არასაკმარისია 

ფინანსური სახსრების ბიუჯეტში შემოდინება და სახსრები საჭიროა სუბი-

ექტის ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველსაყოფად. გურიის და 

ქვემო ქართლის რეგიონების ეკონომიკაში მომსახურების სექტორი სხვა 

დარგებთან  შედარებით  უმნიშვნელო ადგილს იკავებს. 

ჩატარებული კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, ვასკვნით, რომ 

რეგიონების ფინანსური პოტენციალის ზრდის ძირითადი მიმართულებას 

წარმოადგენს საგადასახადო სისტემის მასტიმულირებელი ეფექტის გავლე-

ნა ეკონომიკის განვითარებაზე, როცა ერთდროულად ადგილი აქვს ფისკა-

ლური ფუნქციის მდგრად შენარჩუნებას.  
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ამ პრიორიტეტული მიმართულებების განხორციელება უნდა ხდებო-

დეს საგადასახადო პოლიტიკის გაუმჯობესების გზით, იმ მიზნით რომ: 

 მოხდეს ახალი საწარმოების შექმნა, მაღალი დამატებითი ღირებულე-

ბის მქონე ბიზნესის განვითარება, მცირე მეწარმეობის განვითარება, 

განსაკუთრებით ეკონომიკის მაღალტექნოლოგიურ სექტორებში; 

 ეკონომიკაში ძირითადი  ფონდების  განახლება და ტექნიკური გადა-

იარაღება; 

 დამსაქმებულების მხრიდან განათლების, ჯანდაცვისა და საკუთრი 

თანამშრომლების საპენსიო უზრუნველყოფის  ფინანსირება; 

 სამეცნიერო-კვლევითი და ტექნოლოგიური სამუშაოების ჩატარება  

და მათი შედეგების პრაქტიკაში დანერგვა;   

 ფინანსური ინფრასტრუქტურის განვითარება; 

 მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის ამაღლება. 

 

თავი 2. რეგიონული სოციალურ-ეკონომიკური სისტემების მდგრადი 

განვითარება 

2.1. გლობალიზაციის ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს რეგიონული 

სოციალურ-ეკონომიკური სისტემების მდგრად განვითარებაზე 
 

კვლევამ აჩვენა, რომ XXI საუკუნის დასაწყისში რეგიონის სოციალურ-

ეკონომიკური სისტემების მდგრადი განვითარებაზე მნიშვნელოვან 

გავლენას ახდენს  მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაცია.  

თანამედროვე ბაზრები ვითარდება ერთიანი ეკონომიკური სივრცის 

ჩამოყალიბების მიმართულებით, სადაც მთავარ მოქმედ პირებს წარმოად-

გენენ ტრანსნაციონალური კორპორაციები. განვითარებად ქვეყნებში გლო-

ბალური საწარმოო  სისტემების ფარგლებში იქმნება ამ ქვეყნების მთლიანი 

შიდა პროდუქტის საშუალოდ 30%, მაშინ როცა ანალოგიური მაჩვენებელი 

განვითარებული ქვეყნებისათვის უდრის  18% . 

ძალზე სწრაფად იზრდება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მო-

ცულობა, რაც განპირობებულია ტრანსნაციონალური კორპორაციების საქ-

მიანობით. საპროგნოზო კვლევების შედეგები გვიჩვენებს, რომ 2030 წლის-
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თვის ტრანს ნაციონალური კორპორაციები გააკონტროლებს საქონლის 

მსოფლიო წარმოების ნახევარს. 

წარმოების ტრანსნაციონალიზაციის სინერგიულ კონცეფციაში  აქცენ-

ტი კეთდება ტრანსნაციონალური საქმიანობის ელემენტების  ევოლუციის, 

კოოპერაციულობის ფორმირებაზე. წარმოების ტრანსნაციონალიზაციის 

წილის სქემისათვის დამახასიათებელია მის ელემენტებს შორის ვერტიკა-

ლური და ჰორიზონტალური განშტოებული მოქნილი კავშირების არსებო-

ბა, ესაა საწარმოო, სავაჭრო-კომერციული და საკრედიტო-საფინანსო და-

წესებულებები. იერარქიები და ქსელური ურთიერთქმედებები  უზრუნ-

ველყოფენ ტრანსნაციონალური სისტემის ელემენტების ურთიერთდაკავ-

შირს. ტრანსნაციონალურ ეკონომიკაში აღნიშნული ურთიერთქმედების შე-

დეგად წარმოიქმნება სინერგიული ეფექტები, ასევე ხდება შიდა სტრუქ-

ტურის ტრანსფორმაცია ეროვნულ და რეგიონულ ეკონომიკაში. 

გლობალიზაციის გავლენა რეგიონის  მდგრად განვითარებაზე  გამოი-

ხატება: რეგიონული ინტეგრაციული პროცესების გააქტიურებაში; რეგიონე-

ბის მიდრეკილებაში ეკონომიკური საქმიანობის გააქტიურებისკენ საკუთრ 

ფარგლებს გარეთ; რეგიონების მიზანმიმართულ მონაწილეობაში მსოფლიო 

სამეურნეო საბაზრო, ეკონომიკური, სამართლებრივი, საინფორმაციო და 

პოლიტიკური სივრცის ფორმირებაში; ეროვნული მეზოეკონომიკის გარდა-

ქმნაში.  

ამავდროულად, მნიშვნელოვნად იცვლება რეგიონის სოციალურ-ეკო-

ნომიკურ სისტემის მართვის ბუნება, ფორმები, მექანიზმები და ინსტრუმენ-

ტული უზრუნველყოფა. გლობალიზაციის ობიექტებად გვევლინება  რეგი-

ონული სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის ყველა ელემენტი. ამავე დროს, 

ისინი მონაწილეობენ გლობალიზაციის პროცესში სხვადასხვა სიჩქარითა 

და ინტენსივობით. 

საქართველოს რეგიონები აქტიურად არიან ჩართულნი საერთაშორისო 

და რეგიონთაშორის ინტეგრაციის პროცესებში და მათ საგარეო ეკონო-

მიკურ საქმიანობას მნიშვნელოვანი პერსპექტივები აქვს. ამავდროულად, 
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საერთაშორისო ინტეგრაციის პროცესში რეგიონის ჩართულობის ხარისხი 

და სიღრმე, რეგიონის საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის წარმატებულობა 

პირდაპირ არის დამოკიდებული ფინანსურ-ეკონომიკურ საქმიანობის წარ-

მართვის ინოვაციურ ორიენტაციაზე, დაფინანსების კომპლემენტარულო-

ბაზე, საზოგადოებრივი და კერძო პარტნიორობის მექანიზმის გამოყენება-

ზე. 

 

2.2. რეგიონული განვითარების ინსტიტუტების გამოყენების საშინაო და 

საგარეო გამოცდილება 
 

რეგიონის მდგრადი განვითარების ძალზე პერსპექტიულ ინსტრუმენ-

ტებს წარმოადგენს განვითარების ინსტიტუტები. კერძოდ, ეს არის: განვი-

თარების ბანკები, ტექნოლოგიური პარკები, რეგიონული და მუნიციპალუ-

რი განვითარების სააგენტოები, გარემოსდაცვითი პოლიტიკისა  და კულ-

ტურის ცენტრები, სტრატეგიული ინოვაციების განვითარების სააგენტოები 

და სხვა ორგანიზაციები. 

ამ სპეციალიზებული კვაზი-სახელმწიფო ორგანიზაციების საქმიანობა 

მიზნად ისახავს იმ სახის „საბაზრო ჩავარდნების“ აღმოფხვრას, რომლებიც 

არღვევენ ქვეყნის და მისი რეგიონების განვითარების მდგრადობას: ბაზრის 

ჩავარდნები ინოვაციების სფეროში; ინსტიტუციური ბაზრის ჩავარდნები; 

ამორტიზებული ეკონომიკური და სოციალური ინფრასტრუქტურა;  განვი-

თარების დისბალანსი. 

განვითარების ეფექტიანი  ინსტიტუტების სისტემის  ფორმირებას შე-

უძლია პირველი ორი ტიპის ბარიერის მოხსნა. განვითარების ინსტიტუ-

ტები ასევე წარმოადგენენ  ყველაზე ეფექტიანი ინსტრუმენტს რეგიონში 

ბიზნესების მოსაზიდად.  

ნაშრომში გაანალიზებულია ევროკავშირის (EU) ქვეყნებში რეგიონუ-

ლი განვითრების პოლიტიკის განხორციელების სტრუქტურული ინსტი-

ტუტების მუშაობის გამოცდილება. ევროკავშირის ქვეყნების რეგიონული 

პოლიტიკის განხორციელებისათვის ევროკავშირის ფონდები იქმნებოდა 
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იმისათვის, რომ ხელი შეეწყოთ დანარჩენი რეგიონების განვითარებისთვის, 

ამ ტერიტორიებზე ეკონომიკურ და სოციალურ რეფორმებს მხარდაჭერის-

თვის; სწავლებასა და დასაქმებაში განათლების არსებული და ახალი სის-

ტემების ადაპტაციის დახმარებისთვის. ეს ორგანიზაციები: ა) დებენ ინვეს-

ტიციებს  ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებაში, მათ შორის ინფრასტრუქ-

ტურასა და განათლებაში; ბ) ახორციელებენ  მცირე და საშუალო ბიზნესის 

მხარდაჭერას; გ) ტურისტული საწარმოებისა და იმ მეწარმე სუბიექტების 

მხარდაჭერას, რომლებიც უზრუნველყოფენ ეკონომიკური ზრდის მულ-

ტიპლიკაციურ  ეფექტს.  

ევროკავშირის ინსტიტუციური ფონდების საქმიანობა მიმართულია 

კონკურენციისა და ეკონომიკური სტრუქტურის განვითარებაზე. ამ ფონ-

დების მუშაობაში გამოიყენება დეცენტრალიზაციის ელემენტები. ევროკავ-

შირის სტრუქტურული ფონდების დაფინანსების მიმართულებებია: რეგიო-

ნული განვითარების ევროპული ფონდი რეგიონების დისბალანსის შესამ-

ცირებლად ახორციელებს სამრეწველო ინვესტიციებს, ავითარებს ეკონო-

მიკურ და სოციალურ ინფრასტრუქტურას; ევროპის სოციალური ფონდი 

(ESF) წარმოადგენს ძირითად ფინანსურ ინსტრუმენტს დასაქმების პოლი-

ტიკის განხორციელების სფეროში; ევროპული სასოფლო-სამეურნეო ხელ-

მძღვანელი და საგარანტიო ფონდი, რომელიც უზრუნველყოფს სოფლის  

რეგიონების განვითარებას და სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული 

დარგების სტრუქტურულ რეფორმას; მეთევზეობის მეურნეობის ხელმძღვა-

ნელობის ფინანსური ინსტრუმენტი, რომელიც ეხმარება მეთევზეობის სექ-

ტორის სტრუქტურულ რეფორმას. 

უცხოური გამოცდილების გავითვალისწინებით შეიძლება ითქვას, 

რომ რეგიონული განვითარების სააგენტოები და საზოგადოებრივი ბიზნე-

სის კორპორაციები უფრო ეფექტიანად მუშაობენ, როცა დასახულია შეზ-

ღუდული რაოდენობის კონკრეტული მიზნები. ამ დროს რეგიონული გან-

ვითარების ინსტიტუტების სისტემა უნდა პასუხობდეს მიზნების შეთანხ-

მებულობისა და რესურსების გადანაწილების ოპერატიულობის მოთხოვნას. 

თავი 3. რეგიონის მდგრადი განვითარების მართვის მოდელი 
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3.1 რეგიონული პოლიტიკის ჩამოყალიბება მდგრადი ტერიტორიული 

განვითარების პრინციპების განხორციელების უზრუნველსაყოფად 
 

რეგიონული პოლიტიკის ჩამოყალიბებასა და განხორციელებაში 

შეიძლება ეფექტიანად იქნეს გამოყენებული ინსტიტუციურ-სინერგიული 

მიდგომა.  

რეგიონული პოლიტიკა ითვალისწინებს მთელი ქვეყნის ინტერესების 

შეთანხმებას, საქართველოსა და მისი შემადგენელი სუბიექტების, მუნიცი-

პალური წარმონაქმნების, სხვადასხვა საკუთრების ფორმის კომერციული 

და არაკომერციული ორგანიზაციებისინტერესების კოორდინირებას, საქარ-

თველოს ყველა მოქალაქის ჩათვლით. ჩვენი აზრით, ერთიანი რეგიონული 

პოლიტიკა მოიცავს:  

ა) რეგიონული განვითარების სტრატეგიულ მიზნების, ამოცანების, 

რეგიონული განვითრების  პრიორიტეტების შემუშავებას;   

ბ) რეგიონული სოციალ-ეკონომიკური სისტემის განვითრების პრო-

ცესში დასახული გეგმების კომპლექსის იმპლემენტაციის ღონისძიებათა შე-

მუშავებას.  

აქედან გამომდინარე, რეგიონული პოლიტიკის მისია გამოვლინდა, 

როგორც ეკონომიკის ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის გაზრდილი შესა-

ძლებლობების უზრუნველყოფა და რეგიონის მოსახლეობის ცხოვრების 

ხარისხის ამაღლება.  

რეგიონული პოლიტიკა  არის საერთო სახელმწიფო პოლიტიკის ნა-

წილი  და რეგიონული სოციალურ-ეკონომიკური სისტემა, რომელიც  ფუნქ-

ციონირებს ერთიანი სახელმწიფოს ფარგლებში. რეგიონული სოციალურ-

ეკონომიკური პოლიტიკის ჩამოყალიბებისა და განხორციელების პროცესე-

ბის მართვაში სისტემური მიდგომა ითვალისწინებს ამ სისტემის ყველა 

დონის განხილვას: I ზესისტემურს (სახელმწიფო დონე); II ზესისტემურს 

(მაკრორეგიონების დონე);  საერთო-სისტემურს (რეგიონული დონე); შიდა 

სისტემურს (მუნიციპალური დონე).  
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რეგიონის მდგრადი განვითარების მნიშვნელოვან მიმართულებას 

წარმოადგენს მისი ინოვაციური კომპონენტის აქტიური მხარდაჭერა. რე-

გიონული ეკონომიკის მოდერნიზაცია, მისი ტრანსფორმაცია მაღალეფექ-

ტიან, ინოვაციურ და კონკურენტუნარიან ორგანიზმად, მოითხოვს მისი 

სტრუქტურის ცვლილებას; მთლიან რეგიონულ პროდუქტში გადამამუშავე-

ბელი მრეწველობის დარგების და მეცნიერებატევადი ტექნოლოგიების  წი-

ლის ზრდას. ახალი მოთხოვნების შესრულება ხელს შეუწყობს რეგიონის 

სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის მდგრადი განვითარების პროგრამულ-

მიზნობრივი მართვის არსებული მექანიზმის მოდერნიზებას; უზრუნველ-

ყოფს საქართველოს რეგიონების სტრატეგიული დაგეგმვის დოკუმენტების 

შეთანხმებულობას და მოახდენს გარე ფაქტორებისა და საფრთხეების 

უარყოფითი ზემოქმედების იდენტიფიცირებას. 

 

3.3. რეგიონის მდგრადი განვითარების  შეფასებისადმი მეთოდური 

მიდგომები 
 

მდგრადი განვითარების ინდიკატორების შემუშავების მიმართ მიდ-

გომების იმპლემენტაცია ხდება განვითარების შემდეგი მოდელების საფუ-

ძველზე: 1) მოდელი  PSR „პრესი-მდგომარეობა-რეაქცია“ (Pressure-State-Res-

ponse model); 2) მოდელი DSR „მამოძრავებელი ძალები-მდგომარეობა-

რეაქცია“ (Driving forces–State–Response model); 3) მოდელი DPSEEA „მამო-

ძრავებელი ძალები-პრესი-მდგომარეობა-ზემოქმედება-ეფექტები-რეაქცია 

(The Driving forces–Pressure–State–Exposure–Effects–Actions model).  

ეფექტიანობის მოდელების შედარებითი ანალიზის შედეგად განისა-

ზღვრა შეფასების მექანიზმი, რომლის კომპონენტებს წარმოადგენს ღირე-

ბულებითი ორიენტირები, სამიზნე ინდიკატორები და დასახული მაჩვენებ-

ლები, ორგანიზაციული საქმიანობა და სტრუქტურა, ოპერაციების მართვის 

ტექნოლოგიები და შედეგების გაზომვის მეთოდიკა.  

ამავე დროს, ბევრი ქართველი და უცხოელი მკვლევარი ხედავს 

ინტეგრალური მაჩვენებლის გამოყენების პერსპექტივებს, რომელიც ასახავს 

რეგიონის მდგრადი განვითრების საერთო დონეს (გარემოსდაცვითი 
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მდგრადობის ინდექსი, მდგრადი ეკონომიკური კეთილდღეობის მაჩვენე-

ბელი, ადამიანის განვითარების ინდექსი; მსოფლიო ველური ბუნების 

ფონდის ინდიკატორები; ყოველმხრივი განვითარების ინდექსი („მწვანე 

მშპ“), ჭეშმარიტი დანაზოგების ინდექსი (Genuine saving) და სხვა). 

 

3.4. გურიის რეგიონული განვითარების ინსტიტუტები და რეგიონის 

განვითარების პერსპექტივა 
 

ნაშრომში განხილულია გურიის მხარის ინდივიდუალური განვითა-

რების ცალკეული ინსტიტუტები უფრო დეტალურად.  

სამწუხაროდ, გურიის მოსახლეობის სწავლასა და ცოდნისაკენ ტრადი-

ციული მისწრაფების მიუხედავად, მხარეში არ ფუნქციონირებს არც ერთი 

უმაღლესი სასწავლებელი. მხარის მოსახლეობის 0,5% უმაღლეს სასწავ-

ლებლებში სწავლობს ძირითადად ქქ. ბათუმში, ქუთაისში, გორსა და თბი-

ლისში. რეგიონში მუშაობს 80-წლიანი გამოცდილების მქონე ანასეულის 

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. მაგრამ დაწესებულების სამეცნიერო-

ტექნოლოგიური და ტექნიკური ბაზა საკმაოდ ამორტიზირებულია და სას-

წრაფო განახლებას საჭიროებს. გარდა ამისა, გურიის რეგიონში წარმატებით 

ფუნქციონირებს აგროქიმიური ლაბორატორია, რომელიც დღესაც ახდენს 

ნიადაგების ანალიზს და ასრულებს სხვადასხვა დაინტერესებული სუ-

ბიექტის  სამეცნიერო და საკონსულტაციო დაკვეთებს.  

გურიის რეგიონული მთავრობის მუშა დოკუმენტების ანალიზის შე-

დეგად შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ 2014-2021 წწ. პერიოდში სამუშაო 

მიზნებად  გამოცხადდა: 

გურიის საწარმოების საქმიანობაში საერთაშორისო მართვის  გამოც-

დილების (კორპორატიული ფინანსების ჩათვლით) შემოტანა; 

მოსახლეობის სასიცოცხლო უზრუნველყოფის საქმიანობის გაუმჯო-

ბესების მიზნით  საინვესტიციო პროექტების შემუშავება; 

გურიის რეგიონის საინვესტიციო კლიმატის გაუმჯობესება; 

საკრედიტო და ექსპერტული მონაწილეობის მოზიდვა  საერთაშორისო 

საფინანსო ინსტიტუტების პროექტებში, მაგალითად ისეთებში როგორიცაა 
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მსოფლიო ბანკი (World Bank), საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია IFC  

(მსოფლიო ბანკის ჯგუფი), ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების 

ბანკი (EBRD), საერთაშორისო საინვესტიციო ბანკები (Credit Suisse, Barclays, 

HSBC, UBS, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of China), სახელმწიფო ექსპორ-

ტის განვითარების საკრედიტო სააგენტოები და საქართველოს ბანკები 

(საქართველოს ბანკი, VTB, TBC-ბანკი და სხვა). 

2019 წლის ზაფხულში, გურიის რეგიონული ხელისუფლების ინიცია-

ტივით, შეიქმნა გურიის მწვანე სტრატეგიის შემუშავებისთვის მუშა ჯგუფი, 

რომელმაც შეიმუშავა გურიის მწვანე სტრატეგია. ემსახურება: გურიის 

გარდაქმნას და განმტკიცებას მწვანე რეგიონად, ეყრდნობა: გაეროს მდგრა-

დი განვითარების პრინციპებს და საქართველოს მიერ ეროვნული და 

საერთაშორისო ინსტრუმენტებით ნაკისრ ჩარჩო ვალდებულებებს, მისი 

პრიორიტეტებია: ჯანსაღი გარემოს დაცვა, შენარჩუნება და განმტკიცება, 

ინსტრუმენტებია: ზუსტი მონაცემები და მონაცემებზე დაფუძნებული ანა-

ლიტიკური გათვლები. გურიის მწვანე სტრატეგიის ღირებულებებია: 

თანასწორობა და თანაბარი შესაძლებლობები. 

გურიის რეგიონული მთავრობის საბიუჯეტო დაწესებულება ასრუ-

ლებს აგრეთვე საინვესტიციო ცენტრის ფუნქციებს და, მოსახლეობისთვის 

მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი და გამჭვირვალე ინფორმაციის მიწო-

დებასთან ერთად,  ახორციელებს სხვადასხვა სახის საქმიანობას. 

რეგიონული საინვესტიციო ცენტრი ატარებს ეკონომიკურ ექსპერტი-

ზებს, ორგანიზაციების ფინანსურ მდგომარეობის შეფასებას, ახორციელებს 

ანალიტიკურ და მარკეტინგულ კვლევებს, საინვესტიციო და ფინანსურ 

კონსულტაციებს, ადგენს საინვესტიციო პროექტების ტექნიკურ-ეკონომი-

კურ  დასაბუთებას და საინვესტიციო პროექტების   ბიზნეს-გეგმებს. 

ამგვარად, კვლევამ აჩვენა, რომ გურიის მხარის განვითარების ინს-

ტიტუტების საქმიანობა მოიცავს მიმართულებებს ისეთ სფეროებში, როგო-

რებიცაა რეგიონების მდგრადი განვითრების საინფორმაციო, საორგანიზა-

ციო  და ფინანსური მხარდაჭერა.  
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რეგიონის მდგრადი განვითარების თეორიისა და პრაქტიკის განზო-

გადებამ და ანალიზმა საშუალება მოგვცა, ჩამოგვეყალიბებინა რეგიონის 

მდგრადი განვითარების ახალი პარადიგმა, რომელიც სხვა მკვლევარების 

მიერ შემუშავებული პარადიგმებისგან რიგი მახასიათებლებით განსხვავდე-

ბა. 

 

დ ა ს კ ვ ნ ა 

 

ჩატარებული კვლევების შედეგად გადაწყვეტილია მნიშვნელოვანი 

სამეცნიერო პრობლემა - შემუშავებულია მსოფლიო ეკონომიკის გლობა-

ლიზაციის და საქართველოს ეკონომიკის მოდერნიზაციის პირობებში  სა-

ქართველოს რეგიონების მდგრადი განვითრების სრულყოფის მექანიზმების 

მეთოდოლოგია. 

დადგენილია, რომ რეგიონის მდგრადობის პრობლემა მულტიდის-

ციპლინარულ ხასიათს ატარებს, ამასთან დაკავშირებით აღნიშნულმა 

პრობლემამ მიიპყრო სხვადასხვა სამეცნიერო სპეციალობის მკვლევარების 

ყურადღება.  

დადგენილია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონული ეკონომიკის 

კლასიკური თეორიების დებულებები, რომლებიც ეხება თანამედროვე პი-

რობებში ტერიტორიული სოციალურ-ეკონომიკური სისტემების ფუნქციო-

ნირებისა და განვითარების მართვის პრობლემებს. რეგიონული ეკონომიკის 

კლასიკურ თეორიებში არსებული კანონზომიერებების გათვალისწინებით, 

შესაძლებელი გახდება ყოველმხრივ შეფასდეს რეგიონის მდგრადი 

განვითარების წინამორბედი ისტორია და პერსპექტივები. 

დასაბუთებულია, რომ რეგიონული სოციალურ-ეკონომიკური სისტე-

მის სირთულე მოითხოვს რეგიონების მდგრადი განვითარების მართვის 

მექანიზმების არსებობას.  

კვლევაში ჩვენ ხაზგასმით აღვნიშნავთ რეგიონული სოციალურ-ეკო-

ნომიკური სისტემის ინსტიტუციური ქვესისტემის მნიშვნელობას, რომე-
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ლიც ეხება სოციალურ-ეკონომიკური ინსტიტუტების იერარქიულ ურთი-

ერთკავშირებსა და ურთიერთდამოკიდებულებას, ინსტიტუციურ მოწყობას 

(ორგანიზაციებს) და ინსტრუმენტებს. 

ნაშრომში დასაბუთებულია, რომ რეგიონის მდგრადი განვითარების 

სტრატეგიის შემუშავების დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ყურადღების  ფო-

კუსირება მოხდეს ადამიანური პოტენციალის ფორმირებაზე, რაციონალურ 

გამოყენებაზე და შენარჩუნებაზე. აუცილებელია ცენტრალური და ადგი-

ლობრივი თვითმართველობის ორგანოების, ბიზნესისა და სამოქალაქო სა-

ზოგადოების ერთობლივი, მიზანმიმართული ძალისხმევა, რომელიც მი-

მართულია რეგიონის მდგრადი განვითრების ინოვაციური მდგენელის 

ფორმირებაზე. ამისათვის უკვე საშუალოვადიან პერსპექტივაში ხდება  

აუცილებელი გურიის რეგიონში არსებული საგანმანათლებლო და სამეც-

ნიერო-ტექნიკურ პოტენციალის  უფრო ფართო გამოყენება. 

დადგენილია, რომ რეგიონის მდგრადი განვითარებაზე გლობალიზა-

ციის გავლენა გამოიხატება რეგიონული ინტეგრაციული პროცესების ინ-

ტენსიფიკაციაში, რეგიონების სწრაფვაში ეკონომიკური აქტივობების სა-

კუთრი საზღვრების მიღმა განახორციელებისკენ.  

დადგენილია, რომ რეგიონული პროგრამების ჩამოყალიბებისა და 

განხორციელების მიმართ სისტემური მიდგომის გამოყენებასთან ერთად, 

რეგიონის მდგრადი განვითარების პროგრამის მიზნობრივი მართვის წარ-

მატება მოითხოვს ინტეგრაციის სხვადასხვა ტიპების ერთდროულად 

განხორციელებას.  

განსაზღვრულია, რომ რეგიონის მდგრადი განვითარების მექანიზმე-

ბის კონსტრუირების და სრულყოფის ამოცანა შეიძლება ეფექტიანად გა-

დაწყდეს სოციალური პარტნიორობის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველ-

ყოფს   მდგრადი განვითარების პროცესში ყველა აქტორის მონაწილეობას. 

შემოთავაზებულია არსებული მექანიზმის მოდიფიკაციური ცვლი-

ლება - მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური განათლების ცენტრის შექმ-

ნა, რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის  და მეურნე სუბიექტების 
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(ფიზიკური და იურიდიული პირების) პროაქტიური ქცევის ფორმირებას  

ტერიტორიის მდგრადი განვითარების ასპექტში. ამ სტრუქტურის დაფი-

ნანსება შეიძლება განხორციელდეს შესაბამისი მიზნობრივი პროგრამების 

მეშვეობით. 

ჩვენი აზრით, უნდა მოხდეს რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური 

სისტემების მიზანთა ფორმირების მექანიზმის მოდიფიცირება, ანუ იმ 

ინსტრუმენტის გამოყენება, რომელიც გამოავლენს ბაზრის მონაწილეთა 

შესაძლო ოპორტუნისტულ ქცევას, რომელიც გამოწვეულია მათი შეზღუ-

დული რაციონალურობით. 

ტერიტორიული დაგეგმვის არსებული მექანიზმის სრულყოფის მიზ-

ნით, შეთავაზებულია დამატებითი ელემენტის შემოტანა, რომელიც უზ-

რუნველყოფს ტერიტორიული დაგეგმვის პროცესში საზოგადოების როლის 

გაძლიერებას. ასეთი ელემენტი შეიძლება გახდეს რეგიონის გუბერნატორის 

სამსახურთან არსებული არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს 

აუთსორსინგისა და კრაუდსორსინგის პრინციპებზე. ამავდროულად, შე-

საძლებელია ევროკავშირის მცირე ქვეყნებიში არსებული მდგრადი გან-

ვითარების ინსტიტუტების გამოცდილების გამოყენება. 

რეგიონის მდგრადი განვითარების შეფასების არსებული მეთოდო-

ლოგიების შედარებითი ანალიზის შედეგად, გამოიკვეთა მათი მრავალფე-

როვნება და განსხვავებები, კვლევების სიღრმის, სოციალურ-ეკონომიკური 

პროცესების გაშუქების, ინდიკატორების შემადგენლობის და მათი დაჯგუ-

ფების მიხედვით; შეფასების მეთოდების და შედეგების განზოგადების მი-

ხედვით, დადგინდა ამ მეთოდების ხარვეზები. 

დისერტაციაში შემუშავებულ იქნა რეგიონული სოციალურ-ეკონომი-

კური სისტემების განვითარების მდგრადობის შეფასების მეთოდოლოგია, 

რომელიც ითვალისწინებს აგრეგირებული ინდიკატორის გაანგარიშებას - 

ეს არის მდგრადობის ინტეგრალური კოეფიციენტი, რომელიც ითვალის-

წინებს კერძო ინდიკატორების გამოთვლას სოციალურ, ეკონომიკურ, გა-

რემოსდაცვით, ინსტიტუციურ, ფინანსურ მდგრადობის დასახასიათებლად.   
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ინფორმაცია ნაშომის აპრობაციის შესახებ 
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ცია, შრომების კრებული „ხელისუფლება და საზოგადოება“ 2020  გვ. 

181-191 
 

3. მოხსენება: „რეგიონის მდგრადი განვითარების მაჩვენებლებისა და 

მონიტორინგის სისტემა.“ VIII საერთაშორისო ეკონომიკური კონფე-

რენცია „ეროვნული ეცონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, 

დღეს, ხვალ.“ საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-

ინჟინერინგი“, 2020. N3-4 გვ. 238-241 

 

 


